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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik ben veranderd  
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18  
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer 
Esau terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die 
naam laat zien dat Jakob veranderd is. 
 
Het thema voor volgende week is: In je dromen!  
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6  
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar de 
werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. 
Daar komt hij terecht in het huis van Potifar. 
 
Lied voor de komende periode: Je mag er zijn. Kinderopwekking 180 
 
De Kanjertraining 
De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een 
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van 
sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen 
handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen. 
 
De regels zijn:   
-We vertrouwen elkaar 
-We helpen elkaar                                                   
-Niemand speelt de baas  
-Niemand lacht uit  
-Niemand doet zielig 
 
Het team heeft verschillende trainingen gevolgd om de Kanjertraining te kunnen geven. In alle 
groepen wordt de methode gebruikt.  
 
De regel die voor de komende week centraal staat is:   
‘Niemand doet zielig’ 
 
Jarigen 
Hieronder de jarigen van november en begin december. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 
 
  4 november: Sem Binnenmars  
  2 december: Mark Coppelmans  
  7 december: Thijs Dunnewind 
  7 december: Mika Zweers  
10 december: Alissa Bolks  
16 december: Thyan van der Vegt  
 
Nieuwe verlichting 
Vorige week is er nieuwe verlichting aangebracht in school. In de hele school hebben we nu LED 
verlichting! Verlichting is van grote invloed op de werkprestaties. Verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken tonen aan dat door traditionele verlichting te vervangen door LED de werkprestaties 
toenemen. Daarnaast zorgt de LED verlichting voor een grote 
energiebesparing, wat natuurlijk goed is voor het milieu. De 66 
zonnepanelen op het dak van de school, samen met de aangebrachte LED 
verlichting zorgen ervoor dat we nu geen elektriciteitskosten meer hebben! 
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NSCCT 
Na de herfstvakantie zal in de groepen 4 t/m 8 de NSCCT worden afgenomen. NSCCT staat voor Niet 
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Bij de afname krijgen de kinderen een boekje met opdrachten 
die ze zelfstandig gaan maken. Dit zal buiten de groep afgenomen worden door meester Henk. 
Meester Henk zal bijvoorbeeld eerst groep 4 uit de groep halen. De kinderen uit groep 4 maken, na 
instructie, allemaal zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de kinderen klaar en gaan 
dan terug naar hun eigen groep.  
 
Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen 
leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Door 
inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen wordt elk kind in staat gesteld om zich te 
ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Door de kinderen daarna uit te dagen op hun 
eigen niveau betekent dit minder frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk. Elk schooljaar zullen 
we de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat tijdens de tien-minuten-gesprekken samen met de 
CITO scores besproken worden. 
 
Herfstdag onder- en bovenbouw  
Morgen is de herfstdag voor de onder- en bovenbouwgroepen. Om 
9.00 uur vertrekken alle kinderen met de auto naar Nijverdal. In het 
bos gaan de kinderen allerlei leuke activiteiten doen samen met een 
gids. Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen rugzak 
meenemen die ze makkelijk kunnen dragen in het bos. Wilt u uw 
zoon of dochter drinken en fruit meegeven en brood en drinken voor 
tussen de middag? Denkt u aan aangepaste kleding? Om 15.15 uur is iedereen weer terug in 
Beerzerveld. We maken er leuke en leerzame dag van!  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 4 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 
‘Griezelen’. Tijdens de opening hebben juf Karin en juf Harriet het thema uitgelegd.  
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen veel boeken gelezen. Dit is te zien doordat er veel 
vleermuizen in de gang hangen. De kinderen hebben voor elk gelezen boek een vleermuis gemaakt. 
 
Donderdagmiddag sluiten we de Kinderboekenweek af. U bent om 13.15 uur tot ongeveer 14.00 uur 
van harte welkom in de gemeenschapsruimte. Tijdens de afsluiting worden de gouden griffel en het 
gouden penseel uitgereikt.  
 
Dankdag 
Op woensdag 1 november gaan we naar de kerk in Beerzerveld. De kerkdienst begint om 8.45 uur. 
We vertrekken samen vanaf school om 8.35 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op school 
komen. Het thema van de dienst  is ‘In je dromen’. De verhalen over Jozef staan centraal in de dienst. 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind voor die tijd naar de wc is geweest? Tijdens de dienst is er 
kinderoppas aanwezig. Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de zendingsdoelen van 
school. 
 
 
Kinderpostzegels 
Vorige week is de Kinderpostzegelactie afgesloten. In totaal 
hebben de kinderen €2434,39 opgehaald. Een prachtig bedrag! 

 
 
Dierendag 
Woensdag 4 oktober was het dierendag. Tijdens de parade op het schoolplein waren er konijnen, 
honden, poezen, kippen en zelfs twee kalfjes te zien. De foto’s staan op onze site, www.hoekstee.nl.   
 

  
 
 
 



 
 
 
 
Fietscontrole 
Vorige week woensdag  hebben de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer uitgevoerd. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 mochten deze ochtend hun fiets meenemen naar school voor een 
controlebeurt. Alle fietsen zijn goedgekeurd! Gevro fietshandel in Vroomshoop heeft meegeholpen 
met de controle. Hartelijk dank hiervoor!  
 
Alle kinderen die vorige week woensdag geen fiets hebben meegenomen mogen a.s. woensdag hun 
fiets meenemen. De verkeersouders zijn dan op school om de laatste fietsen te keuren.  

 

 
 
 
Dag van de duurzaamheid 
Dinsdag 10 oktober was het de dag van de duurzaamheid. De oma 
van Jaron, de moeder van Manon, Stef en Mark en de moeder van 
Yara en Jente hebben voorgelezen in alle groepen en een uitleg 
gegeven over duurzaamheid en de boerderij. De kinderen mochten 
o.a. verschillende soorten melk en kaas proeven en hebben een 
film gezien over waar melk vandaan komt. Bekijk de foto’s op 
www.hoekstee.nl.  

 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag       16 okt: Mariska Zweers 
dinsdag         17 okt: Herfstdag 
donderdag    19 okt: Annabel Lennips 
vrijdag           20 okt: Mariska Binnenmars 
 
maandag       30 okt: Miranda Willems 
dinsdag          31 okt: Ineke Kuilder 
donderdag       2 nov: Lilian Nijenhuis 
vrijdag              3 nov: Willemien Stoeten 
 
maandag         6 nov: Roelof-Jan Dogger 
dinsdag            7 nov: Anita Willems 
donderdag       9 nov: Janneke Roddenhof 
vrijdag            10 nov: Hendriette Kampman 
 
maandag        13 nov: Margreet Willems 
dinsdag          14 nov: Anneke Ringsma 
donderdag     16 nov: Brenda Bloemendal 
vrijdag            17 nov: Henrieth Flierman 

Agenda 
Maandag    23 okt t/m vrijdag 27 okt: Herfstvakantie 
Maandag    30 okt:   Luizencontrole 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Dinsdag     31 okt:   Vergadering activiteitencommissie 
Woensdag   1 nov:   Dankdag 
                                 Spel- en Boekenplan 
Maandag      6 nov:  Schoolzwemmen groep 3/4 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag    8 nov:  Tien-minuten-gesprekken 
Donderdag   9 nov:  Tien-minuten-gesprekken 
Maandag    13 nov:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Dinsdag      14 nov:  Inloop in alle groepen 
Woensdag  15 nov: Spel- en Boekenplan 
 
 


